
Η αξιολόγηση των μαθητών 

Μαρία Μητσιάκη 

Επίκουρη Καθηγήτρια ΔΠΘ 

mmitsiaki@helit.duth.gr 

 



1. Θεωρητικό μέρος  



Η αξιολόγηση σύμφωνα με το ΚΕΠΑ 

 Αξιολόγηση της επάρκειας του χρήστη της 
γλώσσας  γλωσσικές εξεταστικές 
δοκιμασίες, άτυπη παρατήρηση εκ μέρους 
του διδάσκοντος, κ.ά.  



Η αξιολόγηση χθες... Η αξιολόγηση σήμερα... 

Τα τεστ χρησιμοποιούνται ως μέσο τιμωρίας 
για τους μαθητές  

Το τεστ συνιστά ένα μέσο διεπίδρασης 
ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον μαθητή 

Τα τεστ αντικαθιστούν τη γλωσσική 
διδασκαλία 

Τα τεστ έχουν ως στόχο να εξελίξουν τις 
δεξιότητες των μαθητών 

Τα τεστ είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης της 
επίδοσης των μαθητών 

Εφαρμόζονται ποικίλοι τρόποι και εργαλεία 
αξιολόγησης 

Τα τεστ δεν αντανακλούν τη διδαχθείσα 
γνώση 

Τα τεστ αντανακλούν τη γνώση που έχουν 
λάβει οι μαθητές κατά τη διδασκαλία 

Τα τεστ επιστρέφονται χωρίς επεξηγηματικά 
σχόλια 

Η παροχή ανατροφοδότησης συνιστά ένα 
βασικό στόχο του τεστ 

Τα τεστ βασίζονται μόνο σε μία μέθοδο 
αξιολόγησης 

Τα τεστ βασίζονται σε ποικίλες μεθόδους 
αξιολόγησης 

Οι ίδιοι οι συντάκτες δεν εμπιστεύονται τον 
εαυτό τους στην κατασκευή του τεστ  

Οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται περισσότερο 
τον εαυτό τους στην κατασκευή γλωσσικών 
τεστ 

Shohamy (1985) 



Τύποι αξιολόγησης 
(Oosterhof, 2010)  

Άτυπη αξιολόγηση Τυπική αξιολόγηση 

δεν είναι προγραμματισμένη λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο χώρο, 
χρόνο  

δεν αξιολογεί συγκεκριμένη διδακτέα ύλη αξιολογεί συγκεκριμένη διδακτέα ύλη 

είναι αυθόρμητη έχει σχεδιαστεί από πριν  

πραγματοποιείται παράλληλα με την 
διδασκαλία  

δεν μπορεί να διεξαχθεί παράλληλα με τη 
διδασκαλία 

παρατήρηση των εκφράσεων, των 
λεγόμενων και της ευκολίας στην 
κατανόηση προφορικών συζητήσεων 

τεστ, βαθμολογούμενες εργασίες, 
παρουσιάσεις 



Εργαλεία αξιολόγησης  

• Γλωσσικές δοκιμασίες 

• Φάκελος μαθητή (portfolio) 

• Άτυπη παρατήρηση 

• Διαγραμματικές κλίμακες 

• Παρουσίαση project, κ.ά. 



Φάκελος μαθητή (portfolio) 

κονστρουκτιβισμός  η γνώση κτίζεται από τον 
μαθητή με τη δική του ενεργή συμμετοχή (Ταρατόρη 
2013)  

Φάκελος μαθητή:  

① οργανωμένη συλλογή αρχείων (ζωγραφιές, τεστ, 
φύλλα εργασίας, κατασκευές, προϊόντα project) και  

② κείμενο του εκπαιδευτικού που αφορά την πρόοδο 
του μαθητή και την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί 

 



Διαγραμματική κλίμακα  
(rating scale/rubric) 



Έμφαση σεμιναρίου 

 

 

 

Κατασκευή γλωσσικών δοκιμασιών 



Είδη γλωσσικών δοκιμασιών 
(περιεχόμενο-στόχευση) 

 Διαγνωστικές/ κατατακτήριες δοκιμασίες: 
μέτρηση/ διάγνωση δεξιοτήτων  
 Δοκιμασίες επίδοσης: βασίζεται στη διδακτέα ύλη/ 

στο αναλυτικό πρόγραμμα/ στους δείκτες επάρκειας 
 Δοκιμασίες γλωσσομάθειας/ γλωσσικής 

επάρκειας: δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη 
διδακτέα ύλη, εξετάζει συνολικά την επάρκεια των 
μαθητών, έχει προκαθορισμένα κριτήρια 
βαθμολόγησης  
 

	

ΔΕΙΚΤΕΣ	ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	Διατροφή	&	υγεία	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

- Φράσεις	σχετικές	με	τα	θέματα	υγείας	και	διατροφής:	απορρυπαντικά	φιλικά	για	το	περιβάλλον,	πονάει	το	δόντι	μου,	
τα	φρούτα	είναι	απαραίτητα	στην	καθημερινή	διατροφή….	

- Λεξιλόγιο:	καρδιολόγος,	δίαιτα,	πράσινο	τσάι,	σιρόπι,	μεσογειακή	διατροφή	…	
- Γραμματικά	στοιχεία:	Συνοπτική	Υποτακτική	και	Προστακτική,	Αόριστες	Αντωνυμίες	….	

	
v ΚΛΙΚ	επίπεδο	Α2:	Ενότητα:	5	

	

ΠΡΟŸΠΑΡΧΟΥΣΕΣ	ΓΝΩΣΕΙΣ	

- Γνώση	των	μερών	του	σώματος.	Αναγνώριση	και	επεξήγηση	διάφορων	συμπτωμάτων	ασθενειών	και	του	σωματικού	
πόνου.		
	

v Δείκτης	Επιτυχίας	και	Επάρκειας,	Επίπεδο	Α1:	12	
v ΚΛΙΚ	επίπεδο	Α1:	Ενότητα:	10	

ΕΝΝΟΙΕΣ	 - Υγεία	και	Διατροφή.	



Εναλλακτική αξιολόγηση  
(γλωσσικές δοκιμασίες, Shohamy 1996) 

 

Αξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας (κατανόηση 
γραπτού και προφορικού λόγου): 
 σε βασικό γλωσσικό επίπεδο  
 σε ακαδημαϊκό επίπεδο (για κάθε γνωστικό 

αντικείμενο του σχολείου) 
 στη γλώσσα που χρησιμοποιείται εκτός σχολείου 
 στα βοηθήματα (ικανότητα αξιοποίησης πηγών, 

λεξικά, εγχειρίδια αναφοράς κτλ.) 
 
 



Κριτήρια κατασκευής γλωσσικών δοκιμασιών  
ΚΕΠΑ (2001), Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου (2003), Bachman 1990 

• Εγκυρότητα: ο βαθμός στον οποίο μια 
εξεταστική δοκιμασία μετρά αυτό για το οποίο 
σχεδιάστηκε  

• Πρακτικότητα: ο βαθμός στον οποίο οι 
διαθέσιμοι πόροι επαρκούν για την εφαρμογή 
του τεστ 

• Αξιοπιστία: ο βαθμός στον οποίο , όταν 
επαναληφθεί το τεστ, θα προκύψει το ίδιο 
αποτέλεσμα  



Κριτήρια κατασκευής γλωσσικών δοκιμασιών  
ΚΕΠΑ (2001), Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου (2003), Bachman 1990 

• Λειτουργικότητα: ο βαθμός στον οποίο μια εξεταστική 
δοκιμασία μπορεί να κατασκευαστεί, να διεξαχθεί και 
να διορθωθεί χωρίς να απαιτείται υπερβολικός χρόνος 
ή κόπος 

• Αυθεντικότητα: ο βαθμός στον οποίο μια δοκιμασία 
μετρά αξιολογεί τις ικανότητες των μαθητών σε 
πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας 

• Αντικειμενικότητα: ο βαθμός στον οποίο η δοκιμασία 
είναι δίκαιη απέναντι σε όλους τους εξεταζόμενους 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, θρησκείας, κτλ. 



Είδη γλωσσικών δοκιμασιών 
(μορφή) 

Δοκιμασίες με «κλειστά» ερωτήματα ή «συγκλίνουσας» 
παραγωγής (Τοκατλίδου 2011) 
 Τεστ πολλαπλής επιλογής: γρήγορη και αντικειμενική 
βαθμολόγηση ≠ κίνδυνος εικασίας 
 Τεστ σύζευξης: συνδυασμός ερωτήσεων από δύο 
στήλες, γρήγορη/ αντικειμενική βαθμολόγηση, μικρή 
δυνατότητα εικασίας 
 Τεστ με τη μορφή Σωστού-Λάθους: γρήγορη και 
αντικειμενική βαθμολόγηση ≠ κίνδυνος εικασίας 
 Τεστ συμπλήρωσης κενών: δυσκολία στη βαθμολόγηση, 
αν υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες σωστής απάντησης 

 
 
 



Είδη γλωσσικών δοκιμασιών 
(μορφή) 

Δοκιμασίες με «κλειστά» ερωτήματα ή «συγκλίνουσας» 
παραγωγής (Τοκατλίδου 2011) 
 
 Τεστ συμπλήρωσης ελλιπών φράσεων: δυσκολία στη 
βαθμολόγηση, αν υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες 
σωστής απάντησης 
 Τεστ τακτοποίησης ή εύρεση σειράς  
 Τεστ σύνδεσης προτάσεων ή παραγράφων  
 Τεστ συμπλήρωσης σταυρόλεξου ή λύσης 
«σπαζοκεφαλιάς»  

 
 
 
 



Είδη γλωσσικών δοκιμασιών 
(μορφή) 

Δοκιμασίες με «ανοιχτά» ερωτήματα ή «αποκλίνουσας» 
παραγωγής  
 Τεστ ελεύθερης απάντησης: δύσκολη/ υποκειμενική 
βαθμολόγηση ≠ κλιμακωτή δυσκολία, ώστε να αποφεύγεται η 
εικασία 
 Τεστ μεταφοράς πληροφορίας, γραπτά ή προφορικά, από 
απλό ή πολυτροπικό κείμενο, γράφημα ή διάγραμμα 
διατυπωμένο στη γλώσσα στόχο ή του εξεταζόμενου 
(διαμεσολάβηση) 
 
Οι ερωτήσεις δεν έχουν μία μόνον απάντηση αλλά τόσες όσες είναι οι 
εξεταζόμενοι  βαθμολόγηση βάσει κριτηρίων που θα πρέπει να 
ορίζονται κατά την κατασκευή της δοκιμασίας 



Σχήμα αξιολόγησης 
Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου (2003) 



Πώς κατασκευάζω μια γλωσσική δοκιμασία 



Τα συστατικά της εξεταστικής δοκιμασίας  

Εργαλεία 
 γλωσσικής 

 αξιολόγησης 

 Παραγωγή προφορικού λόγου 
Συνέντευξη κλιμακούμενης 

δυσκολίας 

 
Γραπτό Τεστ 

Κατανόηση  
Προφορικού 

Λόγου 

Κατανόηση 
Γραπτού 
Λόγου 

Παραγωγή 
Γραπτού 
Λόγου 

Γλωσσική επίγνωση  
Γραμματική 
& Λεξιλόγιο 



 
Παράμετροι των δραστηριοτήτων του τεστ 

• Τύπος της άσκησης: 
Πολλαπλής επιλογής (με εικόνα ή/και κείμενο) 
Αντιστοίχιση 
Σωστό – Λάθος 
Συμπλήρωση κενού 

• Δεδομένα προς πρόσληψη: τροπικότητα των δεδομένων (Εικόνα 
– Ήχος – Κείμενο) 

• Τύποι, έκταση κειμένων και επικοινωνιακές λειτουργίες: 
Ανεπίσημοι διάλογοι 
Οδηγίες 
Ανεπίσημα γράμματα 
Αφηγήσεις 
Επίσημοι διάλογοι 
Πληροφοριακά κείμενα (π.χ. άρθρα περιοδικών) 
Δελτία ειδήσεων και καιρού 



Παράμετροι των δραστηριοτήτων του τεστ 

• Θεματικά πεδία:  
 Χαμηλότερα επίπεδα: το σπίτι, το σχολείο και η τάξη, 

τα ζώα, η οικογένεια, το φαγητό, τα ρούχα, τα χρώματα 
και τα μέρη του σώματος 

 Υψηλότερα επίπεδα (πιο αφηρημένες έννοιες): ο 
αθλητισμός, η διασκέδαση, ο πολιτισμός, η υγεία, η 
προστασία του περιβάλλοντος 

• Γλωσσικές παράμετροι: 
 Λεξιλόγιο: υψηλής συχνότητας στα χαμηλότερα 

επίπεδα 

 Γραμματικές δομές 



Δομή τελικής εξέτασης (ΚΕΓ)  
http://www.greeklanguage.gr 



Δομή τελικής εξέτασης (ΚΕΓ)  
http://www.greeklanguage.gr 



Δομή τελικής εξέτασης (ΚΕΓ)  
http://www.greeklanguage.gr 



Δομή τελικής εξέτασης (ΚΕΓ)  
http://www.greeklanguage.gr 



Παράδειγμα 
e-Κλικ στα Ελληνικά (έφηβοι & ενήλικες) 



Ερώτημα Πληροφορία στο κείμενο Τύπος πληροφορίας Ζητούμενο 

Η Κατερίνα γράφει ένα... Αγαπημένη μου Μαρία...Φιλιά... Κειμενικός τύπος Αναγνώριση 
κειμενικού τύπου 

Η Κατερίνα δουλεύει... 
όλη μέρα 

Είμαι στο γραφείο από το πρωί 
ως το βράδυ 

Λεξιλόγιο & Γραμματική Κατανόηση 
εναλλακτικής 
διατύπωσης 

Η Κατερίνα θέλει να...  
πάει εκδρομή με τη φίλη της  

Θέλω να πάω ένα ταξίδι Γραμματική & Λεξιλόγιο Αναγνώριση δομής 
με υποτακτική & 
Κατανόηση 
εναλλακτικής 
διατύπωσης 

Η Μαρία μπορεί να... 
ζητήσει πληροφορίες... 

Θέλεις να πας σε ένα ταξιδιωτικό 
γραφείο και να πάρεις τιμές; 

Γραμματική, Λεξιλόγιο, 
Γλωσσική πράξη 

Αναγνώριση 
ερωτηματικής 
πρότασης & 
Κατανόηση 
εναλλακτικής 
διατύπωσης 
 



Πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν 
(Alderson, Clapham & Wall 1995)  

①  Ελέγχω τις γλωσσικές δεξιότητες ή την ευφυΐα;  

π.χ.  

 

 

 

② Η ορθή απάντηση είναι μοναδικά και αποκλειστικά 
ορθή, χωρίς να απλουστεύεται το ερώτημα; 

 



Εξάσκηση...ΚΓΛ Α1 
Θέματα πιστοποίησης της ελληνομάθειας για εφήβους & ενηλίκους, ΚΕΓ 



Εξάσκηση... 

δεν είναι 
ευχάριστη 

τρώμε λίγο 

να πίνουμε 
πολλά υγρά 

οι βουτιές 
δροσίζουν 
το σώμα 

δεν κάνουμε 
βόλτες στον 
ήλιο 

όλη τη 
μέρα 

άνετα 



Εξάσκηση...ΚΓΛ Α1 
 

Ορίστε, Ενότητα Υπηρεσίες: δημόσιες & κρατικές 



Εξάσκηση...ΚΓΛ Α1 

 

Ορίστε, Ενότητα Υπηρεσίες: δημόσιες & κρατικές 

Δραστηριότητα Ναι-Όχι: 

 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. Η Άννα έστειλε ένα γράμμα στο εξωτερικό. 

2. O υπάλληλος δεν έδωσε στην Άννα τις 
πληροφορίες που ζήτησε. 

3. Η Άννα πλήρωσε δύο λογαριασμούς και έφυγε. 

4. Η Άννα ξέχασε να πάρει τα γραμματόσημα που 
αγόρασε. 



Εξάσκηση...ΚΠΛ Α1 
Θέματα πιστοποίησης της ελληνομάθειας για εφήβους & ενηλίκους, ΚΕΓ 



Εξάσκηση...ΚΠΛ 



Εξάσκηση...ΚΠΛ Α1 
Θέματα πιστοποίησης της ελληνομάθειας για παιδιά, ΚΕΓ 



Εξάσκηση...ΚΠΛ Α1 
Θέματα πιστοποίησης της ελληνομάθειας για ενήλικες & εφήβους, ΚΕΓ 



Ελληνικά Α΄, Ενότητα Περιμένετε στην ουρά, παρακαλώ! 

 

Εξάσκηση...ΚΓΛ Α2 



Εξάσκηση...ΚΓΛ Α2 

Ελληνικά Α΄, Ενότητα Περιμένετε στην ουρά, παρακαλώ! 

 

Δραστηριότητα Σωστού-Λάθους: 



Εξάσκηση...Γλωσσική επίγνωση 
Ας Μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙ 



Ας Μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙ 
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2. Εργαστήριο 



Δραστηριότητα 

 Σε κάθε ομάδα δίνεται 1 γραπτό και 1 
προφορικό κείμενο στο οποίο θα εξεταστούν 
μαθητές επιπέδου Α2. Προσπαθείτε, 
δουλεύοντας σε ομάδες, να κατασκευάσετε 
ερωτήσεις αξιολόγησης για κάθε κείμενο με 
βάση τις οδηγίες: 



Δραστηριότητα 1 

 Ομάδα 1η & 5η: Γραπτό κείμενο: Μικρές 
Αγγελίες 

 Κατασκευάζετε μια άσκηση Σωστού-Λάθους/ 
Ναι-όχι διατυπώνοντας με σαφήνεια την 
εκφώνηση. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι 7 
χωρίς το παράδειγμα και η άσκηση 
βαθμολογείται με 7 μονάδες. 

 



Κείμενο 1 



Εκφώνηση 





Δραστηριότητα 2 

 Ομάδα 2η & 6η: Γραπτό κείμενο: E-mail. 
Κατασκευάζετε μια άσκηση αντιστοίχισης 
φράσεων (2 πίνακες) διατυπώνοντας με 
σαφήνεια την εκφώνηση. Οι ερωτήσεις θα 
πρέπει να είναι 8 χωρίς το παράδειγμα, εκ 
των οποίων μόνο οι 6 θα είναι σωστές. Η 
άσκηση βαθμολογείται με 6 μονάδες. 

 





Εκφώνηση 





Δραστηριότητα 3 

 Ομάδα 3η & 7η: Γραπτό κείμενο Διάλογοι 

 Κατασκευάζετε μια άσκηση πολλαπλών 
επιλογών διατυπώνοντας με σαφήνεια την 
εκφώνηση. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι 6 
χωρίς το παράδειγμα. Η άσκηση 
βαθμολογείται με 6 μονάδες. 

 





Εκφώνηση 





Δραστηριότητα 4 

 Ομάδα 4η & 8η: Γραπτό κείμενο Οδηγίες 
χρήσης του διαδικτύου 

 Κατασκευάζετε μια άσκηση συμπλήρωσης 
κενών διατυπώνοντας με σαφήνεια την 
εκφώνηση. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι 9 
χωρίς το παράδειγμα, εκ των οποίων μόνο οι 
6 θα είναι σωστές και η άσκηση 
βαθμολογείται με 6 μονάδες. 

 





Εκφώνηση 



Δραστηριότητα 1 

  

 Ομάδα 1η & 5η: Προφορικό κείμενο Έρευνα. 
Κατασκευάζετε μια άσκηση πολλαπλών 
επιλογών διατυπώνοντας με σαφήνεια την 
εκφώνηση. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι 6 
χωρίς το παράδειγμα και η άσκηση 
βαθμολογείται με 6 μονάδες. 

 





Εκφώνηση 





Δραστηριότητα 2 

 Ομάδα 2η & 5η: Προφορικό κείμενο Διάλογος: 
Γραφείο Ταξιδιών.  

 Κατασκευάζετε μια άσκηση λήψης 
σημειώσεων διατυπώνοντας με σαφήνεια την 
εκφώνηση. Τα θεματικά πεδία που θα ορίσετε 
θα πρέπει να είναι 7 χωρίς το παράδειγμα και 
η άσκηση βαθμολογείται με 7 μονάδες. 

 

 





Εκφώνηση 





Δραστηριότητα 3 

 Ομάδα 3η & 7η: Προφορικό κείμενο Διάλογος: 
Ψώνια.  

 Κατασκευάζετε μια άσκηση λήψης 
σημειώσεων διατυπώνοντας με σαφήνεια την 
εκφώνηση. Τα θεματικά πεδία που θα ορίσετε 
θα πρέπει να είναι 7 χωρίς το παράδειγμα και 
η άσκηση βαθμολογείται με 7 μονάδες. 

 

 





Εκφώνηση 





Δραστηριότητα 4 

 Ομάδα 4η & 8η: Προφορικό κείμενο Διάλογος: 
Έρευνα-Συνήθειες.  

 Κατασκευάζετε μια άσκηση πολλαπλών 
επιλογών διατυπώνοντας με σαφήνεια την 
εκφώνηση. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι 6 
χωρίς το παράδειγμα και η άσκηση 
βαθμολογείται με 6 μονάδες. 

 

 





Εκφώνηση 





Ευχαριστώ πολύ  

για την προσοχή σας  

 

 

 

 


